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(Nešališkumo deklaracijos forma) 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO FILOSOFIJOS FAKULTETO  

JUNGTINIO ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO ARBA1 (įrašyti 

konkretaus mokslinių tyrimų etikai komiteto mokslo krypties ar mokslo krypčių grupių pagrindu 

pavadinimą) ATITIKTIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ ETIKAI KOMITETO2 NARIO 

 

_________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20__ m. ____________ ___ d. 

Vilnius 

 

Būdamas Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Filosofijos fakulteto Jungtinio 

atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto arba (įrašyti konkretaus mokslinių tyrimų etikai komiteto 

mokslo krypties ar mokslo krypčių grupių pagrindu pavadinimą) atitikties mokslinių tyrimų etikai 

komiteto3 (toliau – Komitetas) nariu, pasižadu: 

1. Man pavestas pareigas (užduotis) atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio 

nusistatymo, vadovaudamasis nediskriminavimo, lygiateisiškumo, proporcingumo, skaidrumo, 

pagarbos žmogaus teisėms ir orumo bei kitais svarbiausiais atitikties mokslinių tyrimų etikai 

principais, nustatytais Lietuvos Respublikos ir Universiteto teisės aktuose. 

2. Nedelsdamas raštu pranešti Komiteto pirmininkui apie galimą interesų konfliktą, 

paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių: 

2.1. prašymą Komitetui pateikiau pats arba yra pateikęs man artimas asmuo arba asmuo, su 

kuo esu susijęs pavaldumo santykiais (toliau abu kartu – susijęs asmuo);  

2.2. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų. 

3. Man išaiškinta, kad: 

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai 

(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai; 

3.2. Komiteto pirmininkui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į 

intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo sprendimų, susijusių su konkretaus prašymo 

nagrinėjimu, priėmimo, Komiteto pirmininkas sustabdo mano dalyvavimą su konkretaus prašymu 

nagrinėjimu susijusių sprendimų priėmimo procese ir atlieka mano su konkretaus prašymu 

nagrinėjimu susijusios veiklos patikrinimą. Komiteto pirmininkas, nustatęs, kad patekau į interesų 

konflikto situaciją, pašalina mane iš su konkretaus prašymo nagrinėjimu susijusių sprendimų 

priėmimo proceso. 

 

 

      _____________________ ________________________________________ 

                   (parašas)                                                              (vardas, pavardė) 

                                                      
1 Palikti reikalingą komiteto pavadinimą. 
2 Nešališkumo deklaracijos pavadinimas patikslinamas, atsižvelgiant į tai, kurio konkrečiai atitikties mokslinių 

tyrimų komiteto nariui yra skirta pildyti deklaracijos forma. 
3 Žr. paaiškinimą 2 išnašoje. 


